
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 

ประจ ำปี พ.ศ. 2564 ประจ ำปี พ.ศ. 2564 ประจ ำปี พ.ศ. 2564 
ประจ ำเดือน พฤษภำคมประจ ำเดือน พฤษภำคมประจ ำเดือน พฤษภำคม   

จดหมำยข่ำวองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำก่อด ำจดหมำยข่ำวองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำก่อด ำจดหมำยข่ำวองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำก่อด ำ   

 

   

 องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที ่2  คร้ังที่ 2 ในวนัองัคาร

ที่ 17 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า ช้ัน 2 องค์การบริหาร

ส่วนต าบลป่าก่อด า โดยมีฝ่ายบริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า และ หัวหน้าส่วน

ราชการเข้าร่วม ประชุมเพือ่หารือเกีย่วกบั งบประมาณ โครงการต่างๆ  



kick off kick off kick off ป้องกนัและก าจดัโรคลมัปี สกินป้องกนัและก าจดัโรคลมัปี สกินป้องกนัและก าจดัโรคลมัปี สกิน      

 

ประจ ำปี พ.ศ. 2564 ประจ ำปี พ.ศ. 2564 ประจ ำปี พ.ศ. 2564 
ประจ ำเดือน พฤษภำคมประจ ำเดือน พฤษภำคมประจ ำเดือน พฤษภำคม   

จดหมำยข่ำวองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำก่อด ำจดหมำยข่ำวองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำก่อด ำจดหมำยข่ำวองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำก่อด ำ   

 

  ในวนัที ่27 พฤษภาคม 2564 ดว้ยปศุสตัวจ์งัหวดัเชยีงรายไดข้อความรว่มมอืในเขตพืน้ทีข่อง

อ าเภอแมล่าว โดยเฉพาะในเขตพืน้ทีข่องทาง อบต.ปา่ก่อด า ซึง่ทุกทา่นกค็งจะทราบในสว่นของโคหรอื

กระบอื มโีรคลมัปี สกนิ  เมื่อสกัครูก่ไ็ดม้ ี“โครงการ kick off เพือ่ป้องกนัและควบคุมโรคลมัปี 

สกนิ”  โดยการรณรงคแ์ละพน่ยาท าลายเชือ้โรคและพน่สารเคมกี าจดัแมลง โดยไดม้กีารด าเนินการ

รว่มกบัเกษตรกรทีเ่ลีย้งโคเน้ือรว่มกบัทางสหกรณ์โคนม  



kick off kick off kick off ป้องกนัและก าจดัโรคลมัปี สกินป้องกนัและก าจดัโรคลมัปี สกินป้องกนัและก าจดัโรคลมัปี สกิน      

 

ประจ ำปี พ.ศ. 2564 ประจ ำปี พ.ศ. 2564 ประจ ำปี พ.ศ. 2564 
ประจ ำเดือน พฤษภำคมประจ ำเดือน พฤษภำคมประจ ำเดือน พฤษภำคม   

จดหมำยข่ำวองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำก่อด ำจดหมำยข่ำวองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำก่อด ำจดหมำยข่ำวองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำก่อด ำ   



ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2  

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 

 

ประจ ำปี พ.ศ. 2564 ประจ ำปี พ.ศ. 2564 ประจ ำปี พ.ศ. 2564 
ประจ ำเดือน พฤษภำคมประจ ำเดือน พฤษภำคมประจ ำเดือน พฤษภำคม   

จดหมำยข่ำวองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำก่อด ำจดหมำยข่ำวองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำก่อด ำจดหมำยข่ำวองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำก่อด ำ   

 

 องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า ประชุมสภาสมยัสามญั สมยัที ่2  คร้ังที ่2 ในวนัพฤหัสบดีที ่27 

พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า ช้ัน 2 องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 

โดยมฝ่ีายบริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า และ หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วม ประชุมเพือ่หารือ

พจิารณาเกีย่วกบังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 



ปลูกป่าวนัตน้ไมแ้ห่งชาติ ประจ าปี 2564ปลูกป่าวนัตน้ไมแ้ห่งชาติ ประจ าปี 2564ปลูกป่าวนัตน้ไมแ้ห่งชาติ ประจ าปี 2564      

 

ประจ ำปี พ.ศ. 2564 ประจ ำปี พ.ศ. 2564 ประจ ำปี พ.ศ. 2564 
ประจ ำเดือน พฤษภำคมประจ ำเดือน พฤษภำคมประจ ำเดือน พฤษภำคม   

จดหมำยข่ำวองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำก่อด ำจดหมำยข่ำวองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำก่อด ำจดหมำยข่ำวองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำก่อด ำ   



 

ประจ ำปี พ.ศ. 2564 ประจ ำปี พ.ศ. 2564 ประจ ำปี พ.ศ. 2564 
ประจ ำเดือน พฤษภำคมประจ ำเดือน พฤษภำคมประจ ำเดือน พฤษภำคม   

จดหมำยข่ำวองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำก่อด ำจดหมำยข่ำวองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำก่อด ำจดหมำยข่ำวองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำก่อด ำ   



   

 

ประจ ำปี พ.ศ. 2564 ประจ ำปี พ.ศ. 2564 ประจ ำปี พ.ศ. 2564 
ประจ ำเดือน พฤษภำคมประจ ำเดือน พฤษภำคมประจ ำเดือน พฤษภำคม   

จดหมำยข่ำวองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำก่อด ำจดหมำยข่ำวองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำก่อด ำจดหมำยข่ำวองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำก่อด ำ   
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    ประชาสมัพนัธอ์ตัราภาษีป้ายและการช าระภาษี 

 อตัราภาษีป้ายปี 2564 ปรบัใหม!่ 

 เจา้ของป้ายรายใหม ่มีหนา้ท่ีย่ืนแบบ (ภ.ป.1)ภายใน15วัน นบัแตว่ันที่ตดิตัง้

ป้าย 

 เจา้ของป้ายรายเกา่ มีหนา้ท่ีย่ืนแบบ (ภ.ป.1)ภายในเดือนมีนาคมของปี 

 ภาษีป้ายเสียเป็นรายปี ขัน้ต า่ 200 บาท 

 ยกเวน้ป้ายท่ีตดิตัง้ปีแรก เสียตัง้แตง่วดท่ีตดิตัง้จนถึงงวดสดุทา้ยของปี ดงันี้ 

 - มกราคม-มีนาคม คิด100% 

 - เมษายน-มิถนุายน คิด75% 

   - กรกฎาคม-กนัยายน คิด50% 

       - ตลุาคม-ธนัวาคม คิด25%  

 อตัราภาษีป้าย (บาท/500ตารางเซนตเิมตร) 

. 

หากมีขอ้สงสยัตดิตอ่-สอบถามไดท่ี้ 

 งานพฒันาและจดเก็บรายได ้

 053-778011 ตอ่ 16 
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ตวัอย่างการค านวณภาษีป้าย #อตัราใหม ่ 

 เร่ิมใช ้1 มกราคม 2564  

เพ่ือเป็นประโยชน ์และสรา้งความเขา้ใจแกผู่ป้ระกอบการและประชาชนในเขตองคก์าร

บริหารสว่นต าบลป่ากอ่ด า ในการช าระภาษีป้ายประจ าปี 2564 

 

 

 

ภาษีป้าย ก าหนดใหเ้จา้ของป้าย ย่ืนแบบแสดงรายการ/เสียภาษี 

ภายในเดอืน มกราคม-มีนาคม ทกุปี 

 

 

 

หากมีขอ้สงสยัตดิตอ่-สอบถามไดท้ี่ 

 งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้กองคลงั 

 053-778011 ตอ่ 16 

//องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่ากอ่ด า 
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